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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter Kent Hansson (S), ordförande 

Marie Edvinsson Kristiansen (M), 1 vice ordförande 
Fredrik Eriksson (SD), 2:e vice ordförande 
Ulf Gustafsson (S) 
Anders Ekström (KD) 
Mattias Gustafsson (SD), § 3-33 
Andreas Hansson (C) 
Sandra Andersson (L) 

Tjänstgörande ersättare Helene Andersson Novela (S) 
Carl Johan Evers (M) 
Karin Lindeqvist (SD), § 1-2 
Linda Nordin (FI) 

Övriga närvarande 
Ersättare Lars Åke Karlgren (V) 

Kerstin Eriksson (V) 
Besnik Obërtinca (S) 
Rose-Marie Fagerberg (KD), § 4-33 
Karin Lindeqvist (SD), § 3-33 
Stefan Johansson (SD) 
Elisabeth Johansson (C) 

Övriga deltagare Maria Kvarnbäck, tf kommundirektör 
Peter Dafteryd, krisberedskapssamordnare, § 2-3 
Marcus Palm, avdelningschef Folkhälsa och Kultur, § 17-19 
Karolina Berggren, kommunjurist, § 21 
Karin Mellberg Jansson, HR-chef, § 21, 25-26 
Roland Kindslätt, förvaltningschef Tekniska förvaltningen, § 22-23, 32 
Linus Johnson, mark- och exploateringschef, § 22 
Carsten Sörlie, ekonomichef, § 24-26 
Malin Holm, controller, § 25-26 
Ulrika Haugland, kommunsekreterare  
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KS § 1 Ändring av föredragningslistan 
Ärende: KS/2023-0047 

Kommunstyrelsens beslut 
att lägga till tre ärenden; ett initiativärende från från Marie Edvinsson Kristiansen 
(M), Lena Martinsson (S) och ordföranden om näringslivsfrämjande åtgärder, ett 
initiativärende från Anders Ekström avseende Omställningskontorets 
/Utvecklingsarena Strömstads totala kostnader/bidrag för verksamheten sedan 
starten och redovisning av uppnådda resultat samt ett ärende om revidering av 
slamtaxan 2023. 

att lägga till en övrig fråga om information om status kring rekrytering ny 
kommundirektör. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att lägga till ett initiativärende från Marie Edvinsson 
Kristiansen (M), Lena Martinsson (S) och honom själv om näringslivsfrämjande 
åtgärder, ett initiativärende avseende Omställningskontorets /Utvecklingsarena 
Strömstads totala kostnader/bidrag för verksamheten sedan starten och 
redovisning av uppnådda resultat från Anders Ekström (KD) samt ett ärende om 
revidering av slamtaxan 2023. 

Andreas Hansson (C) vill lägga till en övrig fråga om information om status kring 
rekrytering ny kommundirektör. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta att lägga till dessa fyra 
ärenden och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 2 Utbildning i Krisledningsnämndens och 
Kommunstyrelsens ansvar och mandat under 
extraordinär händelse, respektive under höjd 
beredskap 

Ärende: KS/2023-0053 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Krisberedskapssamordnare Peter Dafteryd håller utbildning i 
Krisledningsnämndens och Kommunstyrelsens ansvar och mandat under 
extraordinär händelse, respektive under höjd beredskap. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 3 Styrdokument Krishantering/Civilt försvar 
2023-2026 

Ärende: KS/2022-0314 

Kommunstyrelsens beslut 
att fastställa utbildnings- och övningsplan för 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har i enlighet med överenskommelse mellan Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en 
skyldighet att fastställa en utbildnings- och övningsplan för ämnesområdet 
Krisberedskap och Civilt försvar.  

Förutom de utbildningar och övningar som kommunen själv genomför, så har vi 
en skyldighet att delta i de aktiviteter som Länsstyrelsen planerar och genomför. 

Strömstads kommun har dessutom en tradition av att öva samverkan med andra 
myndigheter, såsom Polismyndigheten, Kustbevakningen, Tullverket, Trafikverket, 
Länsstyrelsen, Västra Götalandsregionen samt Försvarsmakten. Dessutom brukar 
till exempel Frivilliga Resursgruppen och SSRS delta.  

Beslutsunderlag 
Förslag till Utbildnings- och övningsplan 2023-2026 
Tjänsteskrivelse 2022-12-02 av krisberedskapssamordnare/säkerhetsskyddschef 
Peter Dafteryd 

Kommunstyrelsens presidiums protokoll 2023-01-11 § 2 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut 
att fastställa utbildnings- och övningsplan för 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Krisberedskapssamordnare 
Diariet 
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KS § 4 Val av ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunstyrelsens beslut 
att utse Kent Hansson (S), Marie Edvinsson Kristiansen (M), Andreas Hansson (C), 
Lena Martinsson (S) och Fredrik Eriksson (SD) till ordinarie ledamöter 

att utse Ulf Gustavsson (S), Ola Persson (M), Sandra Andersson (L) Helene 
Andersson Novela (S) och Mattias Gustafsson (SD) som ersättare 

Beslutsunderlag 
Valberedningens beslut 2022-12-20 § 68 

Valberedningens förslag till beslut 
att utse Kent Hansson (S), Marie Edvinsson Kristiansen (M), Andreas Hansson (C), 
Lena Martinsson (S) och Fredrik Eriksson (SD) till ordinarie ledamöter 

att utse Ulf Gustavsson (S), Ola Persson (M), Sandra Andersson (L) Helene 
Andersson Novela (S) och Mattias Gustafsson (SD) som ersättare 

Beslutet skickas till 
Samtliga ledamöter och ersättare 
HR-avdelningen 
Diariet 
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KS § 5 Val av ledamöter och ersättare i 
kommunstyrelsens personalutskott 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunstyrelsens beslut 
att utse Kent Hansson (S), Marie Edvinsson Kristiansen (M), Andreas Hansson (C), 
Lena Martinsson (S) och Fredrik Eriksson (SD) till ordinarie ledamöter 

att utse Ulf Gustavsson (S), Ola Persson (M), Sandra Andersson (L) Helene 
Andersson Novela (S) och Mattias Gustafsson (SD) som ersättare 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-14 § 69 

Valberedningens förslag till beslut 
att utse Kent Hansson (S), Marie Edvinsson Kristiansen (M), Andreas Hansson (C), 
Lena Martinsson (S) och Fredrik Eriksson (SD) till ordinarie ledamöter 

att utse Ulf Gustavsson (S), Ola Persson (M), Sandra Andersson (L) Helene 
Andersson Novela (S) och Mattias Gustafsson (SD) som ersättare 

Beslutet skickas till 
Samtliga ledamöter och ersättare 
HR-avdelningen 
Diariet 
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KS § 6 Val av ledamöter och ersättare i 
Svinesundskommittén 

Ärende: KS/2022-0650 

Kommunstyrelsens beslut 
att utse Kent Hansson (S) till ledamot i Svinesundskommittén för perioden 2023-
2026. 
att utse Fredrik Eriksson (SD) till ersättare i Svinesundskommittén för perioden 
2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 51 

Valberedningens förslag till beslut 
att utse Kent Hansson (S) till ledamot i Svinesundskommittén för perioden 2023-
2026. 
att utse Fredrik Eriksson (SD) till ersättare i Svinesundskommittén för perioden 
2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Kent Hansson 
Fredrik Eriksson 
Svinesundskommittén 
Diariet 
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KS § 7 Val av ombud och ersättare till stämma med 
Svinesundskommittén 

Ärende: KS/2022-0650 

Kommunstyrelsens beslut 
att utse Kent Hansson (S) som ombud till stämma med Svinesundskommittén för 
perioden 2023-2026. 
att utse Fredrik Eriksson (SD) som ersättare till stämma med 
Svinesundskommittén för perioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 52 

Valberedningens förslag till beslut 
att utse Kent Hansson (S) som ombud till stämma med Svinesundskommittén för 
perioden 2023-2026. 
att utse Fredrik Eriksson (SD) som ersättare till stämma med 
Svinesundskommittén för perioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Kent Hansson 
Fredrik Eriksson 
Svinesundskommittén 
Diariet 
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KS § 8 Val av ombud och ersättare till stämma med 
Kommuninvest ekonomisk förening 

Ärende: KS/2021-0549 

Kommunstyrelsens beslut 
att utse Ola Persson (M) som ombud till stämma med Kommuninvest ekonomisk 
förening för perioden 2023-2026. 
att utse ekonomichefen som ersättare till stämma med Kommuninvest ekonomisk 
förening för perioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 50 

Valberedningens förslag till beslut 
att utse Ola Persson (M) som ombud till stämma med Kommuninvest ekonomisk 
förening för perioden 2023-2026. 
att utse ekonomichefen som ersättare till stämma med Kommuninvest ekonomisk 
förening för perioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Ola Persson 
Carsten Sörlie 
Kommuninvest 
Diariet 
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KS § 9 Val av ledamot och ersättare till 
Kosterhavsdelegation 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunstyrelsens beslut 
att för mandatperioden 2023-2026 utse Kent Hansson (S) som ordinarie ledamot 
och Fredrik Eriksson (SD) som ersättare i Kosterhavsdelegationen. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-20 § 71 

Valberedningens förslag till beslut 
att för mandatperioden 2023-2026 utse Kent Hansson (S) som ordinarie ledamot 
och Fredrik Eriksson (SD) som ersättare i Kosterhavsdelegationen. 

Beslutet skickas till 
Kent Hansson 
Fredrik Eriksson 
Kosterhavsdelegationen 
Diariet 
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KS § 10 Val av ledamot i Kosterstiftelsen 
Ärende: KS/2022-0605 

Kommunstyrelsens beslut 
att utse Marie Edvinsson Kristiansen (M) till ledamot i Kosterstiftelsen för 
perioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 49 

Valberedningens förslag till beslut 
att utse Marie Edvinsson Kristiansen (M) till ledamot i Kosterstiftelsen för 
perioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Marie Edvinsson Kristiansen 
Kosterstiftelsen 
Diariet 
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KS § 11 Val av kommunens representant i 
Fiskekommunerna för perioden 2023-2026 

Ärende: KS/2022-0678 

Kommunstyrelsens beslut 
att utse Lars Tysklind (L) till kommunens representant i Fiskekommunerna för 
perioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Fiskekommunerna har inkommit med en skrivelse där respektive kommun samt 
Västra Götalandsregionen ombeds att fatta beslut om att utse en politisk ledamot 
till Fiskekommunerna för perioden 2023 till 2026. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 48 

Valberedningens förslag till beslut 
att utse Lars Tysklind (L) till kommunens representant i Fiskekommunerna för 
perioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Lars Tysklind 
Fiskekommunerna 
Diariet 
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KS § 12 Val av ledamot i Samförvaltningen 
Ärende: KS/2022-0605 

Kommunstyrelsens beslut 
att utse Lars Tysklind till ledamot i Samförvaltningen för perioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 53 

Valberedningens förslag till beslut 
att utse Lars Tysklind till ledamot i Samförvaltningen för perioden 2023-2026. 

Beslutet skickas till 
Lars Tysklind 
Samförvaltningen 
Diariet 
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KS § 13 Val av representanter till Leader Bohuskust 
och gränsbygd samt Leader Bohuslän 

Ärende: KS/2023-0049 

Kommunstyrelsens beslut 
att utse Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Fredrik Eriksson (SD) till 
representanter till Leader Bohuskust och gränsbygd samt Leader Bohuslän. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-11-30 § 54 

Valberedningens förslag till beslut 
att utse Marie Edvinsson Kristiansen (M) till ledamot i Leader för perioden 2023-
2026 
att avvakta att utse ersättare i Leader för perioden 2023-2026. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden föreslår att Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Fredrik Eriksson 
(SD) utses till representanter till Leader Bohuskust och gränsbygd samt Leader 
Bohuslän. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hans förslag och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Marie Edvinsson Kristiansen 
Fredrik Eriksson 
Valberedningen Leader Bohuslän; ulla.herlitz@helasverige.se 
Diariet 
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KS § 14 Val av ledamöter och ersättare i 
Bohuskustens Vattenvårdsförbund 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunstyrelsens beslut 
att nominera Lars-Åke Karlgren (V) som ledamot för Strömstads kommun i 
styrelsen för Bohuskustens Vattenvårdsförbund för åren 2023-2024 
att nominera Lars-Åke Karlgren (V) som ersättare för Strömstads kommun i 
styrelsen för Bohuskustens Vattenvårdsförbund för åren 2025-2026. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har att tillsammans med Tanums kommun att utse en 
ledamot och en ersättare i styrelsen för Bohuskustens Vattenvårdsförbund. 
Strömstads och Tanums kommun har en överenskommelse om att Strömstads 
kommun är ledamot de två första åren och Tanums kommun är ledamot de två 
sista åren samt att Tanums kommun är ersättare de två första åren och 
Strömstads kommun är ersättare de två sista åren. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-20 § 72 

Valberedningens förslag till beslut 
att nominera Lars-Åke Karlgren (V) som ledamot för Strömstads kommun i 
styrelsen för Bohuskustens Vattenvårdsförbund för åren 2023-2024 
att nominera Lars-Åke Karlgren (V) som ersättare för Strömstads kommun i 
styrelsen för Bohuskustens Vattenvårdsförbund för åren 2025-2026. 

Beslutet skickas till 
Lars-Åke Karlgren 
Bohuskustens vattenvårdsförbund; info@bvvf.se 
Tanums kommun 
Diariet 
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KS § 15 Val av ombud till stämma i Bohuskustens 
Vattenvårdsförbund 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunstyrelsens beslut 
att nominera Lars-Åke Karlgren (V) till ombud till stämma i Bohuskustens 
Vattenvårdsförbund. 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-20 § 73 

Valberedningens förslag till beslut 
att nominera Lars-Åke Karlgren (V) till ombud till stämma i Bohuskustens 
Vattenvårdsförbund. 

Beslutet skickas till 
Lars-Åke Karlgren 
Bohuskustens vattenvårdsförbund; info@bvvf.se 
Diariet 
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KS § 16 Val av ledamot och revisor i ideella 
föreningen Strömstad Akademi 

Ärende: KS/2022-0605 

Kommunstyrelsens beslut 
att utse Fredrik Eriksson (SD) till ledamot i Strömstads Akademi 
att utse Ingmar Edvardsson (C) till revisor i Strömstads Akademi 

Beslutsunderlag 
Valberedningens protokoll 2022-12-20 § 70 

Valberedningens förslag till beslut 
att utse Fredrik Eriksson (SD) till ledamot i Strömstads Akademi 
att utse Ingmar Edvardsson (C) till revisor i Strömstads Akademi 

Beslutet skickas till 
Fredrik Eriksson 
Ingemar Edvardsson 
Strömstads Akademi 
Diariet 
  



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp Sida: 21 (46) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-18 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

 

KS § 17 Regionalt samarbete gällande 
vandringslederna Bohusleden och Kuststigen 
samt den framtida cykelleden Västkustleden 

Ärende: KS/2022-0616 

Kommunstyrelsens beslut 
att godkänna föreslagen överenskommelse gällande Bohusleden och Kuststigen. 

Sammanfattning av ärendet 
Västra Götalandsregionen har tagit på sig ett övergripande ansvar för regionens 
två större låglandsleder (Bohusleden och Kuststigen). 

Ärendet gäller 

• Att godkänna den föreslagna överenskommelse som anger ansvar och 
rollfördelning mellan regionen, Västkuststiftelsen och kommunerna i 
Bohuslän.  

• Utse ansvarig kontaktperson för Strömstads kommun gentemot huvudman 
Västkuststiftelsen 

• Utse en lokal hållbar organisation i kommunen kring utveckling, underhåll 
och skötsel av vandringsleder i Strömstads kommun 

Beslutsunderlag 
Överenskommelse med Västkuststiftelsen 
Tjänsteskrivelse 
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2022-12-02 § 62 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 
att godkänna föreslagen överenskommelse gällande Bohusleden och Kuststigen. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 18 Viljeyttring från kommunen att delta i ett 
regionalt samarbete kring utveckling av 
hållbara och kvalitetssäkrade MTB-leder 

Ärende: KS/2022-0617 

Kommunstyrelsens beslut 
att ställa sig positiva till att delta i ett regionalt samarbete kring MTB-leder. 

att tillsammans med Västkuststiftelsen ansöka om medel till en ny rekreationsled. 

att ansvara för den eventuella ledens underhåll. 

Sammanfattning av ärendet 
I detta skede gäller detta ärende att kommunstyrelsen visar en viljeyttring att 
kommunen ansluter sig till ett deltagande i det regionala arbetet med hållbara 
och kvalitetssäkrade MTB-leder och en kommande regional ansökan till 
Tillväxtverket om att skapa en ny MTB och rekreationsled. Föreslagen sträckning 
är från centrala Strömstad och till Daftö Camping.  

I det framtida arbetet med den nya vandrings och MTB-leden kommer det åligga 
kommunen att ansvara för samma saker som gäller för vandringslederna 
Bohusleden och Kuststigen. Här ansvarar kommunen för: 

• ledens fortlevnad och kvalitet 
• att utse ansvarig kontaktperson gentemot Västkuststiftelsen och markägarna 
• att föra en dialog med markägare. Det är också en stark rekommendation att 

det finns subsidiära brandskadeförsäkringar gentemot markägare i de fall där 
leden går genom skog.  

• att budgetera för drift, underhåll och upprustning av leden, gällande tex 
märkning, vägvisning, infoskyltar, vindskydd, spänger, stättor och annan 
ledanknuten infrastruktur. Arbetet görs i enlighet med framtagen 
kvalitetsstandard.  

• att bygga upp en organisation och samarbete inom kommunen som syftar till 
att på ett kvalitativt och långsiktigt sätt sköta drift och underhåll av leden.  

• att samla in, ajourhålla och vid behov leverera geodata gällande lederna till 
ledsamordnande och till lantmäteriet.  

 

Strömstads kommun har en intern samarbetsgrupp som driver arbetet med drift 
och skötsel av vandringsleder. Det föreslås att samma grupp kommer ansvara 
även för den nya vandrings- och MTB-leden, i samarbete med berörda 
näringsidkare och cykelförening.  

Det är vår uppfattning att det för kommunens räkning, för att sköta ytterligare ca 
5 km led, i samma andra som redan görs med Bohusleden och Kuststigen, 
kommer kosta mellan 10.000-20.000 kr per år, varav en del kan tas från redan 
befintliga tjänster.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-11-09 
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2022-12-02 § 63 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 
att ställa sig positiva till att delta i ett regionalt samarbete kring MTB-leder. 

att tillsammans med Västkuststiftelsen ansöka om medel till en ny rekreationsled. 

att ansvara för den eventuella ledens underhåll. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 19 Avsiktsförklaring Västkustleden 
Ärende: KS/2022-0672 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta avsiktsförklaring att vilja delta i arbetet med att skapa en ny nationell 
cykelled, Västkustleden. 

Sammanfattning av ärendet 
Projektering och arbete kring skapandet av en ny nationell cykelled pågår. För att 
gemensamt med huvudman för leden(Västkuststiftelsen) och dom andra 
kommunerna kunna fortsätta arbetet samt ansöka till trafikverket om skapandet 
av en nationell cykelled krävs en avsiktsförklaring från kommunen. 

Arbetet med framtagandet av leden förutsätter deltagande från turistchef, 
gatuchef och fritidschef.  

Beslutsunderlag 
Kultur- och fritidsutskottets protokoll 2022-12-02 § 64 
Tjänsteskrivelse 2022-11-25 

Avsiktsförklaring gällande deltagande i utveckling av Västkustleden att bli en 
regional cykelled 

Förslag till rollfördelning i arbetet med nationella och regionala cykelleder.  

Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut 
att anta avsiktsförklaring att vilja delta i arbetet med att skapa en ny nationell 
cykelled, Västkustleden. 

Beslutet skickas till 
Västkuststiftelsen 
Diariet 
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KS § 20 Begäran om tilläggsäskande, för ökade 
kostnader för avtal om larm och ledning med 
Västra räddningsregionen, från Miljö- och 
byggnämnden 

Ärende: KS/2022-0670 

Kommunstyrelsens beslut 
att avslå miljö- och byggnämndens tilläggsäskande för 2023 avseende ökade 
kostnader för avtal om larm och ledning. De ökade kostnaderna får hanteras inom 
nämndens totala budgetram. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Andreas Hansson (C) deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänsten har sedan 1 december år 2021 ingått i ledningssystemet som 
benämns Västra räddningsregionen. I början av sommaren år 2022 meddelade 
ledningen från Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) att kostnaden för 
ledningssystemet kommer att öka. Av denna anledning gör räddningstjänsten ett 
tilläggsäskande för budget år 2023 men också för kommande år 2024 och 2025. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskottets protokoll 2022-12-14 § 302 
Tjänsteskrivelse 2022-10-24 

Miljö- och byggnämndens beslut 2022-11-17 § 202 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
att avslå miljö- och byggnämndens tilläggsäskande för 2023 avseende ökade 
kostnader för avtal om larm och ledning. De ökade kostnaderna får hanteras inom 
nämndens totala budgetram. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden; mbn@stromstad.se 
Diariet 
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KS § 21 Riktlinje för visselblåsningsfunktion 
Ärende: KS/2022-0632 

Kommunstyrelsens beslut 
att anta riktlinje för visselblåsningsfunktion. 

Sammanfattning av ärendet 
Strömstads kommun har från och med den 31 juni 2022 en visselblåsarfunktion. 
Funktionen syftar till att synliggöra allvarliga oegentligheter samt tydliggöra att 
Strömstads kommun tar misstankar om oegentligheter och missförhållanden på 
stort allvar.  

Dessa riktlinjer har tagits fram för att säkerställa att Strömstads kommun hanterar 
visselblåsningar i enlighet med gällande lagstiftning och på ett enhetligt sätt i hela 
organisationen. Riktlinjerna är framtagna för att stödja chefer, medarbetare och 
utredningsgruppen så att det blir tydligt för alla vad som gäller, hur man anmäler 
och vem som gör vad vid misstanke om missförhållanden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personalutskotts protokoll 2022-12-14 § 27 
Tjänsteskrivelse 2022-11-18 av HR-chef 
Förslag till Riktlinje för visselblåsningsfunktion 

Kommunstyrelsens personalutskotts förslag till beslut 
att anta riktlinje för visselblåsningsfunktion. 

Beslutet skickas till 
Webbmaster 
Diariet 
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KS § 22 Upplåtelse av mark för solceller inom 
Bastekärr 1:18 

Ärende: KS/2022-0705 

Kommunstyrelsens beslut 
att inte upplåta mark inom det centrala området Brovallen 

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 
upplåtelse till solcellspark inom kommunens markinnehav i Skee samt 

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
tillämpa ett anbudsförfarande för upplåtelsen. 

Sammanfattning av ärendet 
Rabbalshede kraft AB har inkommit med förfrågan om att få en långsiktig (minst 
25 år) upplåtelse för att iordningsställa solcellspark på tre områden inom 
Bastekärr 1:18. Områdena benämns vidare det södra området, det centrala 
området Brovallen samt det norra området. Bolaget anför att en 
solkraftsetablering förstärker deras elkraftsproduktionskapacitet och att 
leveransen till elnätet kan ske genom en komplettering till deras egna kabelnät 
inom vindkraftsområdet som håller på att uppföras. En sådan utbyggnation av 
eget internt elnät kräver dispens ifrån energimarknadsinspektionen (EI) vilket 
bolaget till följd av EI:s långa handläggningstid redan sökt. Etablering av solceller 
på angränsande fastigheter kan också vara aktuellt. 

Det södra området utgörs av en skogsbeklädd bergsplatå om knappt 5 hektar och 
ligger inom område som i förslag till fördjupad översiktsplan utpekats som 
vindkraftsområde (RV). I området har Rabbalshede kraft AB ett arrendeavtal som 
möjliggör uppförande av ett vindkraftverk. Bolaget har aviserat att de inte avser 
uppföra ett vindkraftverk inom arrendeområdet. Arrendeavtalet upphör att gälla 
2024-12-31 om något vindkraftverk inte driftsatts och någon omförhandling inte 
aviserats. 

Det centrala området Brovallen utgörs av tidigare jordbruksmark som delvis 
överlagrats med stenmaterial om knappt 5 hektar och ligger inom område som i 
förslag till fördjupad översiktsplan utpekats för verksamhet (R3). Hela området 
ligger inom den vilandeförklarade detaljplanen för Brovallen. 

Det norra området utgörs av jordbruksmark om knappt 6 hektar och ligger inom 
område som i förslag till fördjupad översiktsplan utpekats för höga natur- 
och/eller närrekreationsvärden (R5). 

Eftersom verksamheten är av omfattande art och innebär påverkan på 
möjligheten till att anlägga såväl vindkraftsverk, verksamhetsområde och 
utpekade naturområde lyfts ärendet för ställningstagande om verksamheten ska 
möjliggöras i hela, eller delar av, de föreslagna områdena samt vilken inriktning 
som ska tillämpas för markanvisningen om användningen gillas. 

Förvaltningen anser att en etablering inte bör tillåtas inom utpekat 
vindkraftsområde (södra området) men att etablering inom det centrala området 
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Brovallen och eventuellt norra området bör kunna tillåtas. Dock med den skarpa 
effekten att kommunens markreserv för nästa generation verksamhetsområde 
allokeras under hela upplåtelseperioden. 

Med hänvisning till riktlinjerna till markanvisning (som även omfattar upplåtelser) 
föreslås att möjligheten till ett anbudsförfarande utreds vidare.  

Beslutsunderlag 
Tekniska nämndens protokoll 2022-12-20 § 112 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-28 
Kartor 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 2023-01-18 § xx 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut 
att inte upplåta mark inom det centrala området Brovallen 

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en 
upplåtelse till solcellspark inom kommunens markinnehav i Skee samt 

att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 
tillämpa ett anbudsförfarande för upplåtelsen. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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KS § 23 Fastställelse av utökat verksamhetsområde 
för allmän vatten- och avloppsanläggning i 
Strömstad 

Ärende: KS/2022-0706 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att ställa sig bakom Tekniska förvaltningens förslag om fastställelse av området 
Medvik-Bogen respektive Hålkedalen som en del i Strömstads 
verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt förslag. 

Beslutsmotivering 
Området Medvik-Bogen uppfyller kriterierna enligt Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster som innebär att kommunen (kommunfullmäktige) är skyldig att 
inrätta VA-verksamhetsområde. För området finns föreläggande från 
Länsstyrelsen till kommunen att senast 2024-06-30 ha beslutat 
verksamhetsområde och byggt ut kommunalt VA. 

Området DP Hålkedalen 1:7 m.fl. utgör nybyggnation i enlighet med antagen 
detaljplan. Detaljplanen anger att kommunalt VA för tillskapade byggrätter och 
detaljplanen i sin helhet uppfyller kriterierna enligt Lag (2006:412) om allmänna 
vattentjänster som innebär att kommunen är skyldig att inrätta VA-
verksamhetsområde. 

Sammanfattning av ärendet 
Fastigheter för bostadsändamål inom ”större sammanhang” anses i princip alltid 
ha behov av vattentjänster för dricksvatten och spillvatten. 

Bebyggelsen i Medvik-Bogen omfattar 68 st bostadsfastigheter i närhet av 
varandra. Området uppfyller därmed kriteriet på ett större sammanhang som 
omnämns i 6§ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Alla fastigheter är befintliga bostadsfastigheter och dagvattenhanteringen i 
området är sedan länge ordnad genom enskilda mindre anläggningar. Endast 2-3 
fastigheter bedömde att den inte var tillräckligt bra men den ringa omfattningen 
innebär att det, i det större sammanhanget finns godtagbar dagvattenhantering. 
Därmed finns inget behov av kommunal dagvattenhantering. 

Detaljplaneområdet i Hålkedalen omfattar 12 st bostadsfastigheter i första 
etappen. Fastigheterna ligger i direkt närhet till befintliga bostadsfastigheter på 
Tallhöjden och i kommande etapper planeras ytterligare 22 fastigheter inom 
området. Området uppfyller kriteriet på ett större sammanhang som omnämns i 
6§ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Då alla fastigheter i området är nya så finns ingen befintlig enskild 
dagvattenhantering och med den bergiga karaktären på området kommer 
avledning av dagvatten att krävas för det större sammanhanget. Därav omfattas 
fastigheterna även av vattentjänsten dagvatten. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 2023-01-18 § xx 
Tekniska nämndens beslut 2022-12-20 § 109 
Tjänsteskrivelse myndighetsutövning 2022-11-24 
Bilaga 1 Fastighetsöversikt 
Bilaga 2 Kartöversikt Hålkedalen E1 
Bilaga 3 Kartöversikt Medvik-Bogen 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att ställa sig bakom Tekniska förvaltningens förslag om fastställelse av området 
Medvik-Bogen respektive Hålkedalen som en del i Strömstads 
verksamhetsområde för vatten och avlopp enligt bifogat förslag. 

Beslutet skickas till 
Tekniska nämnden; tn.diarie@stromstad.se 
Diariet 
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KS § 24 Borgensramar för 2023 
Ärende: KS/2023-0015 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
1. att Strömstads kommun ingår såsom för egen skuld ingå borgen för AB 

Strömstadsbyggens låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 825 mnkr 
jämte därpå löpande ränta och kostnader från och med 1. Januari 2023. 
 
Strömstads kommun ingår också såsom för egen skuld borgen för AB 
Strömstadsbyggen till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat. 
  

2. att Strömstads kommun ingår såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Strömstadslokalers låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 500 mnkr 
jämte därpå löpande ränta och kostnader från och med 1. Januari 2023. 
 
Strömstads kommun ingår också såsom för egen skuld borgen för AB 
Strömstadslokaler till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat. 
 

3. att Strömstads kommun ingår såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Strömstanets låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 100 mnkr jämte 
därpå löpande ränta och kostnader från och med 1. Januari 2023. 
 
Strömstads kommun ingår också såsom för egen skuld borgen för AB 
Strömstanet till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat. 

Sammanfattning av ärendet 
Borgensramarna är de samma som i 2022 beslutna ramar. 

Kommuninvest och koncernens bankförbindelse önskar att kommunen gör tydliga 
beslut om borgensåtagande för de kommunala bolagen. Då bolagen räntesäkrar 
lån genom derivatavtal i stället för bundna lån ser bolagen en klar fördel att KF 
beslutar enligt nedanstående förslag. 

Med starka och tydliga borgensbeslut kan Kommuninvest och bankerna låna upp 
kapital till bästa marknadsvillkor. Beslutet ska formuleras som en proprieborgen ” 
Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för bolagens 
låneförpliktelser upp till respektive bolags totalt högsta lånebelopp, jämte därpå 
löpande ränta-, derivat- och övriga kostnader.”  

Detta innebär att kommunens borgensåtagande är ett strikt juridiskt ansvar för 
bolagens lån, om de inte kan uppfylla gällande lånevillkor. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2023-01-04 av ekonomichef Carsten Sörlie 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 2023-01-11 § 3 
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Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige 

1. att Strömstads kommun ingår såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Strömstadsbyggens låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 825 mnkr 
jämte därpå löpande ränta och kostnader från och med 1. Januari 2023. 
 
Strömstads kommun ingår också såsom för egen skuld borgen för AB 
Strömstadsbyggen till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat. 
  

2. att Strömstads kommun ingår såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Strömstadslokalers låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 500 mnkr 
jämte därpå löpande ränta och kostnader från och med 1. Januari 2023. 
 
Strömstads kommun ingår också såsom för egen skuld borgen för AB 
Strömstadslokaler till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat. 
 

3. att Strömstads kommun ingår såsom för egen skuld ingå borgen för AB 
Strömstanets låneförpliktelser upp till ett högsta belopp om 100 mnkr jämte 
därpå löpande ränta och kostnader från och med 1. Januari 2023. 
 
Strömstads kommun ingår också såsom för egen skuld borgen för AB 
Strömstanet till skulden tillhörande löpande räntor från räntederivat. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 25 Kommunstyrelsens Verksamhetsplan 2023 
Ärende: KS/2022-0285 

Kommunstyrelsens beslut 
att styrtalen Fossilfria bilar i kommunorganisationen, (Laddhybrid, Etanol, El, Gas) 
och Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil (ton/årsarbetare) på sidan 17 i 
verksamhetsplanen tas bort eftersom det ligger under Tekniska nämnden område 
och finns med i Tekniska nämndens verksamhetsplan. 

att godkänna kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2023 i enlighet 
med Mål och budget för 2023. 

att kommunledningsförvaltningen ska återkoppla till kommunstyrelsen senast i 
maj 2023 om arbetet med ett attraktivare kollektivtrafikutbud. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till verksamhetsplan utifrån 
mål och budget 2023. Verksamhetsplanen tar stöd i beslutade etappmål och 
budgetdokument och beskriver planerad verksamhet vid förvaltningen. 
Omprioriteringar skapar förutsättningar för ändrad verksamhetsinriktning för att 
möta efterfrågan från andra förvaltningar i fråga om lokalförsörjning och stöd vid 
upphandling. Planen tar också fasta på åtgärder för att motverka de brister inom 
främst ärendehantering och upphandling som redovisats i olika revisioner 2022. 

Förvaltningen tillförs under året utökad verksamhet i form av ansvar för 
brottsförebyggande verksamhet samt verksamhetsstöd till följd av badanstaltens 
övergång till kommunal drift (it-miljö, kommunikationsstöd etc). Rekrytering 
utöver ram och i budgetberedningen för 2023 ej beaktade poster gör dock att 
verksamheten i grunden är underfinansierad och behöver anpassas under året. 
Samtliga avdelningar har uppdraget att effektivisera inom sin verksamhet.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 2023-01-11 § 5 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 
Kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2023 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut 
att godkänna kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2023 i enlighet 
med Mål och budget för 2023. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulf Gustavsson (S) yrkar på att styrtalen Fossilfria bilar i kommunorganisationen, 
(Laddhybrid, Etanol, El, Gas) och Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil 
(ton/årsarbetare) på sidan 17 i verksamhetsplanen tas bort eftersom det ligger 
under Tekniska nämnden område och finns med i Tekniska nämndens 
verksamhetsplan. 
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Helene Andersson Novela (S) yrkar på återkoppling från 
kommunledningsförvaltningen senast i maj 2023 om förvaltningens arbete med 
ett attraktivare kollektivtrafikutbud. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ulf Gustavssons 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Helene Andersson 
Novelas yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Beslutet skickas till 
Malin Holm 
Diariet 
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KS § 26 Kommunstyrelsens internkontrollplan 2023 
Ärende: KS/2022-0711 

Kommunstyrelsens beslut 
1. att det under internkontrollplanens granskningsområde Ärendehantering och 

anmälan av delegationsbeslut kompletteras under kontrollmetod att 
stickprovskontroller av anmälda delegationsbeslut ska göras 

2. att när internkontrollplanen för 2024 skall antas så skall en utvärdering av 
resultatet för 2023 vara genomförd 

3. att risken för oegentligheter i samband med handläggning och 
beslutsfattande (Jäv och mutor) under rubriken Handläggning och 
ärendehantering lyfts in i internkontrollplanen för 2023 under 
granskningsområde Ärendehantering och anmälan av delegationsbeslut. 

4. att i övrigt godkänna förslaget till internkontrollplan för Kommunstyrelsen 
2023. 

5. att ge kommundirektören i uppdrag att till nästa kommunstyrelsemöte ta 
fram förslag på kontrollmetod för Andreas Hanssons bifallna yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska varje år anta en särskild plan för 
uppföljning av den interna kontrollen. Granskningsområden i planen har valts ut 
med utgångspunkt från en konsekvens- och sannolikhetsbedömning och följer i 
allt väsentlig tidigare års bedömning. Förlust av data/informationssäkerhet liksom 
risker i samband med brister vid upphandling har värderats högre jämfört med 
tidigare år. Internkontrollplan 2023 har särskilt beaktat de åtgärdsområden som 
framkommit efter externa revisioner 2022 i fråga om brister i upphandling och 
ärendehantering.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 2023-01-11 § 6 
Tjänsteskrivelse daterad 2023-01-03 
Kommunstyrelsens internkontrollplan 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut 
att godkänna förslaget till internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2023. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ulf Gustavsson (S) yrkar på 1. att det under internkontrollplanens 
granskningsområde Ärendehantering och anmälan av delegationsbeslut 
kompletteras under kontrollmetod att stickprovskontroller av anmälda 
delegationsbeslut ska göras samt 2. att när internkontrollplanen för 2024 skall 
antas så skall en utvärdering av resultatet för 2023 vara genomförd. 

Andreas Hansson (C) yrkar att risken för oegentligheter i samband med 
handläggning och beslutsfattande (Jäv och mutor) under rubriken Handläggning 
och ärendehantering lyfts in i internkontrollplanen för 2023 under 
granskningsområde Ärendehantering och anmälan av delegationsbeslut. 
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Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ulf Gustavssons 
första yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Ulf Gustavssons 
andra yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår Andreas Hanssons 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordföranden yrkar på att ge kommundirektören i uppdrag att till nästa 
kommunstyrelsemöte ta fram förslag på kontrollmetod för Andreas Hanssons 
bifallna yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hans förslag och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 27 Svar på - Motion om Strömstads kommun och 
klimatrapporten IPCC 2021 från Centerpartiet 

Ärende: KS/2021-0418 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att bifalla motionens att-sats 1 om att för kommunfullmäktige redovisa en 
avvecklingsplan avseende fordon, inom kommunens fordonspark, som enbart 
drivs med fossila bränslen.  

att avslå motionens att-sats 3 då sådant utskott inte är aktuellt. 

att anse motionen besvarad vad avser att-sats 2, 4 och 5 med hänvisning till 
pågående arbete utifrån etappmål en hållbar kommun samt antagen strategi för 
Agenda 2030. 

Sammanfattning av ärendet 
Centerpartiet, Åsa Torstensson och Andreas Hansson, inkom 2021-08-19 med en 
motion gällande Strömstads kommun och IPCC-rapport 2021.  

Centerpartiet föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. att det för kommunfullmäktige redovisas en avvecklingsplan avseende 
fordon, inom kommunens fordonspark, som enbart drivs med fossila 
bränslen. 

2. att det vid nyinvesteringar/utbyte av kommunala fordon är fossilfria 
alternativ som väljs, om så inte kan ske, ska detta redovisas på ett 
transparent sätt. 

3. att det inrättas ett Agenda 2030 utskott, med politiskt tillsatta ledamöter, 
som utskott till kommunstyrelsen. 

4. att Strömstads kommuninvånare och näringsliv involveras i Agenda 2030 
arbetet.  

5. att Utvecklingskontoret – Utvecklingsarena Strömstad aktivt söker upp det 
näringsliv/företag som söker orter för etablering av verksamheter inom 
klimat och miljö.  

Efter yttrande från tekniska nämnden föreslås motionens första att-sats bifallas. 
Motionens att-sats 3 föreslås avslås, övriga anses besvarade med hänvisning till 
att arbete redan pågår i linje med förslagen. Motivering ges i fråga om att-sats 2-
5. 

• Gällande nyinvesteringar/utbyte av kommunala fordon  

Förslaget berör ett antaget klimatlöfte för 2022, beslutat av kommunstyrelsen 
(2021-12-01, KS/2020-0401) Så här säger löftet: ”Våra nya personbilar är 
klimatbonusbilar. Det innebär att alla nya avtal vid köp och hyra av personbilar till 
kommunal verksamhet ska vara bilar som uppfyller krav på att få bonus i 
fordonsskatt. Endast undantagsvis väljs andra personbilar som då ska uppfylla 
Upphandlingsmyndighetens baskrav, efter intern dispens.” 

Generellt väljs klimatbonusbilar (el och gas) vid nya leasingavtal men undantag 
görs i dagsläget, för att uppfylla löftet kräv ett formellt dispensförfarande vid 
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undantag, det finns inte idag. Ett förslag till hur och på vilka premisser dispens kan 
ges kommer inom snar framtid att tas fram för beslut i kommunstyrelsen.  

Hittills är det personbilar och lätta lastbilar som framförallt byts mot fossilfria vid 
nya leasingavtal. En process i enlighet med förslaget om att vid nyinvestering styra 
mot fossilfria fordon är därmed redan igång. 

• Gällande inrättande av Agenda 2030 utskott.  

Enligt Strömstads kommuns strategi för Agenda 2030 ska denna vara vägledande 
för beslut och styrning. Inför varje beslut ska hänsyn tas till sociala, ekonomiska 
och miljömässiga perspektiv. Genomförandet av agendan kan innebära att 
målkonflikter uppstår. Det är därför viktigt att förutsättningar skapas för ett 
arbete utifrån en helhetssyn där sambanden mellan hållbar ekonomisk, social och 
miljömässig utveckling framgår och där synergieffekter och målkonflikter 
hanteras. Den lokala strategin kräver kontinuerlig dialog, delaktighet och ett 
gemensamt ansvar, där tvärsektoriell samverkan och partnerskap är en 
förutsättning. Utifrån dessa skrivningar anser förvaltningen att kommunstyrelsen 
är det rätta forumet för dialog och styrning gällande Agenda 2030, ett separat 
utskott är därför inte aktuellt. 

  

• Gällande att Strömstads kommuninvånare och näringsliv involveras i 
Agenda 2030 arbetet.  

Strategi Agenda 2030 fokuserar på områden som utvecklas genom ett 
tvärsektoriellt arbete internt inom kommunen samt externt med ex. regionala 
verksamheter, civilsamhälle och näringsliv. Mål 16 är ett av de prioriterade mål 
som Strömstads kommun ska arbeta mot, där demokrati och medborgarnas 
delaktighet är grunden. Kommunen ska arbeta för att säkerställa ett lyhört, 
inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla 
nivåer. Arbetet med att ta fram en handbok för medborgardialog pågår. 

Den årligen återkommande temaveckan Tillsammans – hållbarhetsveckan i 
Strömstad innehåller olika typer av aktiviteter som engagerar och inkluderar såväl 
kommuninvånare som näringsliv. Särskild vikt läggs vid att invånare och företag 
både har kunskap om hur de kan bidra till måluppfyllelse (vilka aktiviteter som 
leder mot vilka mål) samt hur de kan rapportera dessa inom ramen för en samlad 
strategi under hösten 2022. 

  

• Gällande att utvecklingsarenan aktivt söker upp näringsliv, företag som 
söker orter för etablering av verksamheter inom klimat och miljö. 

Inom ramen för Utvecklingsarena Strömstad och inom andra 
verksamhetsområden pågår en kontinuerlig dialog både om utveckling och tillväxt 
för befintligt näringsliv. Hållbar utveckling och grön omställning är väl förankrat i 
det regionala och lokala arbetet och ”grön logistiksymbios”, omställning till och 
kombination av miljöanpassade transporter och infrastruktur, är ett av de 
styrkeområden som pekats ut i syfte att främja utvecklingen av ett bredare 
näringsliv. Företag verksamma inom detta område är redan idag fokus för 
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nyetablering och utveckling i Strömstad. Även marin och maritim utveckling 
pekats ut som ett utvecklingsområde med fokus på företagsetableringar inom 
miljö- och hållbarhet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2022-10-26 § 269 
Tjänsteskrivelse 2022-09-30 av Maria Kvarnbäck 
Tekniska nämndens beslut 2022-08-30 § 73 
Tjänsteskrivelse 2022-07-11 av Roland Kindslätt 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-06 (2021-10-06 KSau §183) 
Kommunfullmäktige 2021-09-09 (2021-09-09 KF §86) 
Motion om Strömstads kommun och klimatrapporten IPCC 2021 från 
Centerpartiet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 
föreslå kommunfullmäktige besluta 

att bifalla motionens att-sats 1 om att för kommunfullmäktige redovisa en 
avvecklingsplan avseende fordon, inom kommunens fordonspark, som enbart 
drivs med fossila bränslen.  

att avslå motionens att-sats 3 då sådant utskott inte är aktuellt. 

att anse motionen besvarad vad avser att-sats 2, 4 och 5 med hänvisning till 
pågående arbete utifrån etappmål en hållbar kommun samt antagen strategi för 
Agenda 2030. 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Andreas Hansson (C) yrkar på bifall vad avser att-sats 2, 4 och 5. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottet 
förslag vad gäller att-sats 1 och 3 och finner att så sker. 

Ordföranden ställer proposition mellan arbetsutskottets förslag och Andreas 
Hanssons förslag vad gäller attsats 2, 4 och 5 och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 28 Remiss av EU-kommissionens förslag om 
certifieringsramverk för upptag och 
infångning av koldioxid (CRCF) 

Ärende: KS/2022-0682 

Kommunstyrelsens beslut 
att tacka för och samtidigt avstå från möjligheten att lämna synpunkter. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljödepartementet vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i 
promemorian, EU-kommissionens förslag om certifieringsramverk för upptag och 
infångning av koldioxid (CRCF). 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet 
avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. 
Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om 
detta. För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 
synpunkter. 

Beslutsunderlag 
Remissen 
Tjänsteskrivelse 2022-12-06  
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 2023-01-11 § 11 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut 
att tacka för och samtidigt avstå från möjligheten att lämna synpunkter. 

Beslutet skickas till 
Miljödepartementet; sebastian.axelsson@regeringskansliet.se 
Diariet 
  

mailto:sebastian.axelsson@regeringskansliet.se
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KS § 29 Initiativärende - näringslivsfrämjande 
åtgärder 

Ärende: KS/2022-0691 

Kommunstyrelsens beslut 
att ge kommundirektören i uppdrag att: 

• ta fram förslag till ny/reviderad näringslivsstrategi 
• ta fram förslag på en långsiktig form för strategisk samverkan med 

näringslivet i Strömstad. 
• ta fram förslag på en långsiktig form för kommunens samverkan gällande 

platsutveckling inom ramen för samarbetet med Strömstad & Co. 
• ta fram förslag på en form för intern samverkan och ökad tydlighet mellan 

kommunens nämnder och förvaltningar 
• på varje kommunstyrelsemöte redovisa hur långt man kommit i arbetet 

att ge kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i uppdrag att vara politisk 
styrgrupp för: 

• framtagande av ny/reviderad näringslivsstrategi 
• framtagande av förslag på en långsiktig form för strategisk samverkan med 

näringslivet i Strömstad. 
• framtagande av förslag på en långsiktig form för kommunens samverkan 

gällande platsutveckling inom ramen för samarbetet med Strömstad & Co 
• framtagande av förslag på en form för intern samverkan och ökad tydlighet 

mellan kommunens nämnder och förvaltningar 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Andreas Hansson (C) begär att få en protokollsanteckning. Ordföranden avslår 
begäran. Andreas Hansson (C) reserverar sig mot det beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 
Lena Martinsson (S), Marie Edvinsson Kristiansen (M) och Kent Hansson (S) väcker 
ett initiativärende för att hantera och sätta fokus på frågorna avseende hur 
kommunen framgent ska arbeta med näringslivsfrämjande åtgärder. De kommer 
föreslår Kommunstyrelsen 

att ge kommundirektören i uppdrag att: 

• ta fram förslag till ny/reviderad näringslivsstrategi 
• ta fram förslag på en långsiktig form för strategisk samverkan med 

näringslivet i Strömstad. 
• ta fram förslag på en långsiktig form för kommunens samverkan gällande 

platsutveckling inom ramen för samarbetet med Strömstad & Co. 
• ta fram förslag på en form för intern samverkan och ökad tydlighet mellan 

kommunens nämnder och förvaltningar 
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att ge kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) i uppdrag att vara politisk 
styrgrupp för: 

• framtagande av ny/reviderad näringslivsstrategi 
• framtagande av förslag på en långsiktig form för strategisk samverkan med 

näringslivet i Strömstad. 
• framtagande av förslag på en långsiktig form för kommunens samverkan 

gällande platsutveckling inom ramen för samarbetet med Strömstad & Co 
• framtagande av förslag på en form för intern samverkan och ökad tydlighet 

mellan kommunens nämnder och förvaltningar 

Beslutsunderlag 
Initiativärendet 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Fredrik Eriksson (SD) yrkar bifall till förslaget. 

Ulf Gustavsson (S) yrkar på att kommundirektören på varje kommunstyrelsemöte 
redovisar hur långt man kommit i arbetet. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ulf Gustavssons 
förslag och finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
Kommundirektören 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Diariet 
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KS § 30 Anmälningsärenden 
Ärende: KS/2023-0054 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera anmälningsärendena till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden: 

1. Fyrbodals beslut om andra platsen till valberedningen för Bohuslän, KS/2021-
0499 

2. Snabbprotokoll Fyrbodals direktionsmöte 2022-12-08, KS/2021-0499 
3. Styrelseprotokoll AB StrömstaNet 2022-10-12 och 2022-12-14, KS/2022-0274 
4. Styrelseprotokoll AB Strömstadslokaler oktober och december 2022, 

KS/2022-0276 
5. Överenskommelse mellan staten och SKR om Insatser inom området psykisk 

hälsa och suicidprevention, KS/2022-0710 
6. Information och status om fortsatt planarbete - Muddring och utfyllnad i 

Idefjorden (Knivsøveien 70, Nexans), KS/2021-0481 
7. Protokoll från norra hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-11-24 och 2022-12-

14, KS/2021-0251 
8. Protokoll styrelsemöte - AB Strömstadsbyggen 2022-10-25, KS/2022-0272 
9. Refinansiering av lån för AB Strömstadsbyggen 2022-06-01, KS/2022-0626 

Beslutet skickas till 
Diariet 
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KS § 31 Initiativärende - 
Omställningskontorets/Utvecklingsarena 
Strömstads totala kostnader/bidrag för 
verksamheten sedan starten och redovisning 
av uppnådda resultat KS/2023-0046 

Ärende: KS/2023-0046 

Kommunstyrelsens beslut 
att remittera initiativärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott för beredning. 

Sammanfattning av ärendet 
Anders Ekström (KD) har lämnat in ett initiativärende där han föreslår en 
genomgång av omställningskontoret/Utvecklingsarena Strömstads totala 
kostnader/bidrag för verksamheten sedan starten och redovisning av uppnådda 
resultat att redovisas snarast för kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Initiativärendet 

Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande föreslår att initiativärendet remitteras till kommunstyrelsens 
arbetsutskott för beredning. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt hans förslag och 
finner att så sker. 

Beslutet skickas till 
KSAU 
Diariet 
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KS § 32 Revidering slamtaxor 2023 
Ärende: KS/2023-0050 

Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige 
att godkänna förslag till nya slamtaxor 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Tekniska förvaltningen har genomfört en ny slamupphandling för verksamheterna 
gatu-, hamn-, VA- och avfallsavdelningen. Det befintliga avtalet är sedan 2016 och 
gällande fram till 2022. Den nya upphandlingen avser tömning av enskilda 
avloppsanläggningar såsom slamavskiljare, bad, -disk och tvättbrunnar (BDT), 
slutna tankar, små reningsverk, förorenat slam, båtlatrin och dagvattenbrunnar på 
kommunens gator. Upphandlingen har skett i enlighet med Lagen om offentlig 
upphandling (LOU, SFS2016:1145). Endast ett anbud inkom från kommunens 
nuvarande slamentreprenör. Inkommet anbud kommer medföra markant ökade 
priser och slamtaxorna kommer att behöva justeras. Entreprenörens förklaring till 
de ökade priserna är: 

• Osäkert världsläge. 
• Generellt ökade priser på grund av ökade index på drivmedel, fordon och 

personal. 
• Komplexiteten i uppdraget med stora avstånd och öar. 

Justeringar har gjorts enligt bilagor: 

• Taxor och avgifter tekniska nämnden reviderad 2023-01-02 
• Justeringar slamtaxa 2023 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens presidiums protokoll 2023-01-18 § 21 
Ordförandebeslut 2023-01-12 av Tekniska nämndens ordförande 
Tjänsteskrivelse 2023-01-03, renhållningschef Lars Strandberg 
Taxor och avgifter tekniska nämnden reviderad 2023-01-02 
Justering slamtaxa 2023 

Kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut 
att föreslå kommunfullmäktige besluta 

att besluta att godkänna förslag till nya slamtaxor 2023. 

Beslutet skickas till 
Diariet 
  



Kommunstyrelsen 

Dokumenttyp Sida: 46 (46) 
Sammanträdesprotokoll 
Datum: 2023-01-18 

 

Justerandes signatur Strömstads kommun 
Kommunledningsförvaltningen 
452 80 Strömstad 

E-post: ks@stromstad.se 
Webb: www.stromstad.se 

Telefon: 0526-196 78 

 

KS § 33 Övrig fråga från Andreas Hansson (C) om 
rekrytering av kommundirektör 

Ärende: KS/2023-0066 

Kommunstyrelsens beslut 
att notera frågan till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Andreas Hansson (C) frågor om status för rekrytering av kommundirektör. 

Ordföranden uppger att de håller på att upphandla en rekryteringsfirma som ska 
hålla i rekryteringen av en ny kommundirektör. HR-chefen har fått i uppdrag att ta 
fram en annons. Eftersom det kan komma att ta upp till sex månader att få en 
kommundirektör på plats har de upphandlat en interimslösning till dess att hen 
kan vara på plats. Det är två personer som uppfyller kraven och som de ska ha 
intervjuer med.   

Beslutet skickas till 
Diariet 
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